
     
 

HOTARAREA nr.66 
Privitor la:  participarea  Oraşului Băile Olăneşti, județul Vâlcea  ca membru 

fondator la constituirea   Asociației “Grupul de Acțiune Locală  CHEILE 
OLĂNEŞTILOR” 

 
 
Consiliul Local al oraşului Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

extraordinară în data de 10.12.2013, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 
aleşi, lipsă fiind dl.consilier local Ghiţulescu Marius; 

În conformitate cu art.35 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie a fost aleasă preşedinte de 
şedinţă dna. consilier local Ghimiş Valentina; 

Luând in dezbatere  Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului 
oraşului Băile Olăneşti  şi raportul de specialitate al Compartimentului juridic,  prin 
care  propune participarea  oraşului Băile Olăneşti, județul Vâlcea  ca membru 
fondator la constituirea   Asociației “Grupul de Acțiune Locală  CHEILE 
OLĂNEŞTILOR”, în vederea participării la programul de finanțare din cadrul 
Măsurii 41-Implementarea strategiilor de dezvoltare locala din Programul LEADER 
al PNDR ; 
 Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre  întocmit de 
secretarul oraşului Băile Olăneşti; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a 
proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 

Având în vedere: 
- Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 

privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)-  secțiunea 4, Axa 4- Leader; 

- Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR), cu privire la Axa 4- Leader; 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală- Axa 4 Leader; 
- Ghidul solicitantului pentru accesarea MASURII 41’ Implementarea 

strategiilor de dezvoltare locală ’ 
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 În  conformitate cu prevederile  art. 36 alin. 2 lit.(b), alin. 4 lit.( e) şi alin. 7 lit.( 
c) din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare,coroborate cu prevederile Ordonanței 
Guvernului  nr.26/2000 cu privire la asociații şi fundații,cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
 În temeiul art. 45, alin.2 ,lit.(d) şi lit.(f) şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu voturi „pentru”=12, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1.  Se aproba   participarea  oraşului Băile Olăneşti, județul Vâlcea  ca 
membru fondator la constituirea   Asociației “Grupul de Acțiune Locală  CHEILE 
OLĂNEŞTILOR”, în vederea participării la programul de finanțare din cadrul 
Măsurii 41-Implementarea strategiilor de dezvoltare locala din Programul LEADER 
al PNDR. 
 Art.2. Se aproba contribuția anuala a oraşului Băile Olăneşti, județul Vâlcea   
pentru funcționarea Asociației “Grupul de Acțiune Locală  CHEILE 
OLĂNEŞTILOR”,în cuantum de 1 leu/locuitor. 
 Art.3. Se împuterniceşte domnul Vasilache Vasile Sorin, primarul Oraşului 
Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea să  semneze adeziunea la Asociația “Grupul de Acțiune 
Locală  CHEILE OLĂNEŞTILOR”. 
 Art.4. Se desemnează domnul Vasilache Vasile Sorin, primarul Oraşului Băile 
Olăneşti, să reprezinte  oraşul Băile Olăneşti  în Asociația “Grupul de Acțiune Locală  
CHEILE OLĂNEŞTILOR”. 
 Art.5. Primarul oraşului Băile Olăneşti  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentelor de specialitate. 

Prezenta hotărâre se comunică Primarului oraşului Băile Olăneşti, Instituţiei 
Prefectului Judeţului Vâlcea, compartimentului financiar contabil, Asociației “Grupul 
de Acțiune Locală  CHEILE OLĂNEŞTILOR” şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul primăriei. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ghimiş Valentina 
                                         

Contrasemnează, 
                                                                             p.SECRETAR, 

                                                                            jr.Enache Denisa Elena 
 
B`ile Ol`ne]ti, 10 decembrie 2013 


